
Møteinnkalling

Utvalg: Femundsmarka nasjonalparksty re
Møtested: Sverige, Knappgården
Dato: 24.06.2015
Tidspunkt : 16:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90592486. Vararepresentanter møter etter
nærmere beskjed.
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Saksliste

Utvalgs -
saksnr

Innhold Lukket Arkiv -
saksnr

ST 11/15 Godkjenning av protokoll, møteinnkalling og
saksliste
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ST 12/15 Referat sak 2003/530

RS 1/15 Femundsmarka og Gutulia nasjonalpark -
møteinnkallinger 2015

2015/4639

RS 2/15 Femundslia landskapsvernområde - søknad om
tillatelse til å benytte veien inn til Svukuriset - Carl
Knoff

2015/2440

RS 3/15 Femundsmarka nasjonalpark - søknad om
dispensasjon for motorferdsel - frakt av ved og
vedlikeholdsmidler - Jo Ivar Løvseth

2015/2616

RS 4/15 Femundsmarka nasjonalpark - søknad om
dispensasjon for motorferdsel - frakt av materialer
til gjeterbu - Revlingsjøan - Lars Ivar Danielsen

2015/2615

RS 5/15 Femundsmarka nasjonalpark - søknad om
tillatelse til dispensasjon for bruk av snøscooter til
Røvollen

2015/2345

RS 6/15 Underskrevet avtale mellom Martin Røsand og
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia

2015/3639

ST 13/15 Kartlegging av henlagte båter i Femundsmarka
nasjonalpark

2015/4751

ST 14/15 Gjennomføring av brukerundersøkelse i
Femundsmarka og Gutulia sommeren 2015

2015/4747

ST 15/15 Oversikt over økonomien pr juni 2015 - tildelte
tiltaksmidler til nasjonalparkstyret

2015/4744

ST 16/15 Femundsmarka nasjonalpark - søknad om
dispensasjon for utsetting av befruktet røyerogn i
Kratltjernene - søker Engerdal fjellstyre

2015/4614

ST 17/15 Gutulia nasjonalpark - forvaltningsplanarbeid
2015

2015/4742

ST 18/15 Eventuelt 2003/530
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NASJONALPARKSTYRET FOR
FEMUNDSMARKA OG GUTULIA

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2015/4751-0

Saksbehandler: Kirsten Thyrum

Dato: 16.06.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Femundsmarka nasjonalparkstyre 13/15 24.06.2015

Femundsmarka nasjonalparkstyre

Kartlegging av henlagte båter i Femundsmarka nasjonalpark

Forvalters innstilling

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia ønsker at det gjennomføres en
registering av båter og båtvrak i Femundsmarka nasjonalpark. Registeringen
gjennomføres i regi av naturoppsynet i området, på oppdrag fra nasjonalaprkstyret, og
det tas sikte på at en slik registering kan være gjennomført i løpet av tre
sommersesonger.

Saksopply sninger

I henhold til verneforskrift § 3 punkt 4.7 heter det.

«Henleggelse av båter og kanoer er ikke tillatt. Båter med tilknytning til oppsyn og
forvaltning hjemlet i lov omfattes ikke av forbudet. Forvaltningsmyndigheten kan gi
tillatelse til henleggelse av båter i særlige tilfeller.»

Det er i forvaltningsplanens tiltaksdel angitt at det bør utarbeides en oversikt over
eksisterende båter i nasjonalparken og hvem som har rett til å ha båt liggende, samt
føre kontroll med at nye båter ikke fraktes inn uten at det er gitt tillatelse til dette.

Det er et relativt stort antall båter som er henlagt langs en del vann og vassdrag i
verneområdet, og vi har pr i dag ikke oversikt over omfanget. Plastbåter med lys bunn
har en visuell utforming som gjør at de synes godt i landskapet. Det er også en del
båter som trolig er å anse som «eierløse» og vrak, men vi har ikke full oversikt over
dette.
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På sikt vil det derfor være en fordel om man kan få til et system der de som har et
berettiget behov for båter innenfor nasjonalparken kan få utdelt en «oblat» som festes
på båten slik at oppsynet har oversikt over det som er registrerte båter. Slik vil de også
kunne få oversikt over eventuelt nye båter som fraktes inn i området.

Det er en relativt omfattende oppgave å få oversikt over alle eksisterende båter i
området. Vi må derfor legge opp til at dette arbeidet kan gjennomføres på 2-3 års sikt.
Oppdraget med å registrere båtene vil bli gjennomført i regi av naturoppsynet i
området. Slik at dette kan gjennomføres i kombinasjon med andre oppgaver i området.
Det vil også være et samarbeid med Statskog i forbindelse med dette
registreringsarbeidet, da henlegging av båter også krever godkjenning fra grunneier,
som i de fleste tilfeller vil være Statskog.

Forslag til opplegg for gjennomføring

For å sikre en systematisk oversikt over aktuelle båter i området, forslås det at
naturoppsynet tar bilder av de aktuelle henlagte båtene. Samtidig legges det igjen
informasjon i form av et brev til eier av båten. Det påføres et eget nummer på hvert av
brevene, slik at vi får samlet inn informasjon om eier i tilknytning til hver enkelt båt. Ved
å kontakte en del grunneiere og lokalkjente på forhånd, så regner vi med å få inn en del
informasjon om aktuelle eiere.

De båtene som er i en slik forfatning at de anses som vrak/ forsøpling, vil få et eget
brev. I henhold til forurensingsloven §§ 28 og 37, er den som forsøpler selv ansvarlig
for å fjerne avfallet. Men det kan være vanskelig å få til i en del av disse tilfellene. For
ordens skyld vil derfor varsling skje ved at det legges ut et brev/ varsel på det aktuelle
vraket, med oppfordring om at det fjernes. I de tilfellene der det ikke er realistisk at eier
vil fjerne dette selv, legges det opp til at båten/ vraket transporteres ut ved hjelp av
naturoppsynet på vinterstid.

Det registreres følgende opplysninger om hver enkelt båt:

1. Nummer på «brev» som er lagt ut på båten
2. Navn på vann / vassdrag
3. Beskrivelse av lokalisering (eks sør/ i vika)
4. Legg inn GPS posisjon …. Tall
5. 1- god tilstand – 2 dårlig tilstand – 3 vrak
6. trebåt = T, plastbåt =P, kano = K
7. ev merknader

Eier – dersom dette er kjent

Det foreslås følgende ordlyd på brevene som legges igjen på de registrerte båtene.

Vi har registrert denne båten som henlagt innenfor verneområdene i Femundsmarka. I
henhold til verneforskrift for Femundsmarka nasjonalpark av 21. februar 2003, heter det
i § 3 punkt 4.7 «Henleggelse av båter og kanoer er ikke tillatt. Båter med tilknytning til
oppsyn og forvaltning hjemlet i lov omfattes ikke av forbudet. Forvaltningsmyndigheten
kan gi tillatelse til henleggelse av båter i særlige tilfeller.»
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Grunneieren i dette området er Statskog og de må også godkjenne henlegging av båt
på deres grunn, dersom det er over flere dager.

Vi vil gjerne ha oversikt over hvilke båter som oppbevares i området.

De som har et berettiget behov for båt i området vil få en egen tillatelse til dette og
båten vil merkes med en egen oblat, slik at naturoppsynet kan ha en oversikt over
godkjente båter. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette, etter at vi har fått
registrert eierne.

Generelt vil vi henstille om at båter som oppbevares innenfor verneområdene legges
slik at de er så lite synlig som mulig. Det vil være en fordel om båten har en mørk bunn.

Tilbakemelding om eier av båten gis til: kontaktopplysninger nasjonalparkforvalter

Brev på båter som anses som vrak

Vi har registrert denne båten som henlagt innenfor verneområdene i Femundsmarka. I
henhold til verneforskrift for Femundsmarka nasjonalpark av 21. februar 2003, heter det
i § 3 punkt 4.7 «Henleggelse av båter og kanoer er ikke tillatt. Båter med tilknytning til
oppsyn og forvaltning hjemlet i lov omfattes ikke av forbudet. Forvaltningsmyndigheten
kan gi tillatelse til henleggelse av båter i særlige tilfeller.»

Grunneieren i dette området er Statskog og de må også godkjenne henlegging av båt
på deres grunn, dersom det er over flere dager.

Båtens forfatning gjør at den er å anse som forsøpling (forurensingsloven §§ 28 og 37)

Båten må derfor fjernes fra området, og frist for å gi tilbakemelding om eier av båten
settes til 1. oktober 2015.

Dersom det er behov for bistand til utfrakting av båten kan forvaltningsmyndigheten i
samarbeid med naturoppsynet bistå med dette.

Spørsmål eller tilbakemelding om eier av båten gis til: kontaktopplysninger
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NASJONALPARKSTYRET FOR
FEMUNDSMARKA OG GUTULIA

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2015/4747-0

Saksbehandler: Kirsten Thyrum

Dato: 16.06.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Femundsmarka nasjonalparkstyre 14/15 24.06.2015

Gjennomføring av brukerundersøkelse i Femundsmarka og Gutulia
sommeren 2015

Forvalters innstilling

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir sin tilslutning til at det
gjennomføres en brukerundersøkelse basert på en metodikk med utsetting av
selvregisteringskasser ved innfallsporter i Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker,
samt Langtjønna og Femundslia landskapsvernomårder. Det forutsettes at arbeidet
gjennomføres innenfor rammen av kr 100 000,- til dette arbeidet.

Saksopply sninger

Gjennom Miljødirektoratets arbeid med etablering av et opplegg for besøksstrategi for
norske nasjonalparker, legges det opp til at nasjonalparker skal ha en besøksstrategi
som utarbeides som en del av forvaltningsplanen, eller som et selvstendig dokument i
de områdene som har eksisterende forvaltningsplaner.

En besøksstrategi skal inneholde følgende:

• Kunnskap om.
- de besøkende
- reiselivet
- naturverdier og sårbarhet

• Mål og strategiske hovedgrep

• Tiltaksplan
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Det forutsettes deretter at tiltaksplanen skal være et grunnlag for søknad om
tilskuddsmidler gjennom bestillingsdialogen. Det forutsettes dermed at større
tilretteleggingsprosjekt som skal gjennomføres må være forankret i en slik
besøksstrategi.

Det er plukket ut fire pilotområder som i løpet av 2014 og 2015 skal utarbeide sine
besøksstrategier, og med bakgrunn i disse erfaringene, vil det bli utarbeidet en veileder
for hvordan arbeidet med besøksstrategi skal gjennomføres.

Det er anbefalt at arbeidet med den strategiske delen av en slik besøksstrategi
avventer til veilederen for dette arbeidet foreligger, det forventes å kunne foreligge i
løpet av september 2015.

For å kunne utarbeide en besøksstrategi vil det være behov for et godt
kunnskapsgrunnlag. For vårt vedkommende vil det derfor være aktuelt å starte arbeidet
med innhenting av relevant kunnskap, i første omgang kunnskap om de besøkende.

Kunnskap om de besøkende - brukerundersøkelse:

Det er aktuelt å gjennomføre en brukerundersøkelse blant besøkende til
Femundsmarka og Gutulia.

Det ble tidlig på 1990 tallet gjennomført en brukerundersøkelse i Femundsmarka i regi
av forsker Odd Inge Vistad. Denne undersøkelsen danner grunnlaget for hans
doktorgrad i dette temaet, og metodikken som ble utarbeidet i dette arbeidet har siden
blitt grunnleggende for hvordan slik undersøkelser gjennomføres i Norge.

Ved den aktuelle undersøkelsen på 90 tallet ble det satt ut registeringskasser på 7
steder i Femundsmarka. En ny undersøkelse bør derfor bygge på den samme
metodikken og disse resultatene. I tillegg bør området utvides til også og omfatte
verneområdene i Langtjønna, Femundslia og Gutulia nasjonalpark. Slik at den også
dekker opp de områdene som var en del av utvidelsen av Femundsmarka nasjonalpark
i 2003. Det kan være aktuelt å sette ut 10 -12 selvregisteringskasser. Norsk institutt for
naturforskning (NINA) ved Odd Inge Vistad og Vegard Gundersen har sagt seg villige til
å bistå i dette arbeidet, og vi kan blant annet få låne inntil 15 selvregisteringskasser fra
NINA, uten kostnader for oss.

Vi kan også få bistand i arbeidet med analyse og rapportering fra Odd Inge Vistad og
Marit Vorkinn. Marit Vorkinn har gjennomført flere slike brukerundersøkelser tidligere,
og har nå begynt som nasjonalparkforvalter i Langsua. Der de vil gjennomføre en slik
brukerundersøkelse og en del av materialet kan derfor utarbeides parallelt for
Femundsmarka/ Gutulia og Langsua nasjonalpark.

Det forutsettes videre et tett samarbeid med Statens naturoppsyn, Statskog, Engerdal
fjellstyre og naturveileder i området for gjennomføring av dette arbeidet. De vil i første
omgang bidra med utsetting av selvregisteringskassene. Samt oppfølging i løpet av
sommeren med ettersyn og utsjekk av kassene ca annenhver uke.

Statskog har allerede gitt tillatelse til oppsetting av selvregisteringskasser på sin
eiendom, det vil bli tatt kontakt med private grunneiere i de områdene der dette er
aktuelt.
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Hva kan en få ut av en brukerundersøkelse i området
Kartlegging av hvor tyngden av besøket til verneområdene kommer.
Detaljer om opphold i verneområdet – hvor lenge og ev hvor langt.
Kunnskap om forkunnskaper og kompetanse hos de besøkende.
En pekepinn om informasjonsbehov til de besøkende– om hva, hvor og hva slags
plattform det trengs informasjon, og aktuelle språk.
Innspill i forhold til behov for tilrettelegging ved innfallsporter, opparbeiding og
vedlikehold av stier. Merking, skilting og kanalisering av ferdsel.
Undersøkelsen gir et grunnlag for sammenligning med andre verneområder.
En slik undersøkelse kan også være nyttig kunnskap for kommersielle interesser.

Svakheter med metodikken angående brukerundersøkelser

En brukerundersøkelse er metodisk krevende å gjennomføre, og krever en del
arbeidsinnsats i forhold til utsetting av selvregisteringskasser, og oppfølgende
undersøkelser.
Det kan være vanskelig å få bidrag fra lokalbefolkning – jegere og fiskere.
Det er også utfordrende å få informasjon fra andre brukerinteresser – reindrift,
landbruk, grunneiere etc.
Det er vanskelig å få faktisk informasjon om veivalg og turmål.
Det er ikke mulig å kartlegge ferdselskonflikter mot verneverdier.
Verneområdet har et ungt forvaltningsregime – erfaringskunnskap blir bygd over tid.
Det finnes begrenset med ressurser til gjennomføring av slike undersøkelser.

Opplegg for gjennomføring

• Utfylling av kort ved innfallsport
• Spørsmål om brukerne
• Formål med turen
• Kartlegger purismegrad
• Utfyllende etterundersøkelse
• Tilsvarende for Langsua, tidligere Reinheimen, Jotunheimen, Forollhogna
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Årlig oversikt over antall besøkende til området
Det bør årlig suppleres med en oversikt over besøkende til Femundsmarka og Gutulia
basert på innhenting av data fra aktuelle kilder:

– Reisende med båten Fæmund II
– Fiskekortsalg
– Besøk på DNT hytter
– Vertskap - besøkende Gutulia
– Private utleiere
– Bompenger
– Registrering i de åpne buene

Økonomi

Det er bevilget kr 100 000,- til gjennomføring av brukerundersøkelser i forbindelse med
oppstart av arbeidet med besøksstrategi. Midlene disponeres til følgende formål.

� Frakt og oppsetting av selvregisteringskasser 20 000,-
� Trykking av registreringskort etc 10 000,-
� Tilsyn med kassene og vedlikehold 5 000,-
� Etterarbeid / punching etc av kort 10 000,-
� Analyse og rapportskriving 40 000,-
� Div uforutsette utgifter 15 000,-
� Totalt 100 000,-

Det er bevilget 40 000,- kr til utarbeiding av oversikt over antallet besøkende til området
ved å kartlegge ulike kilder, det er bevilget kr 40 000,- til dette arbeidet. Ingvild Øyjordet
er engasjert i et månedsverk til dette og vil avlevere en rapport innen ca 1. septemer.
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NASJONALPARKSTYRET FOR
FEMUNDSMARKA OG GUTULIA

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2015/4744-0

Saksbehandler: Kirsten Thyrum

Dato: 16.06.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Femundsmarka nasjonalparkstyre 15/15 24.06.2015

Oversikt over økonomien pr juni 2015 - tildelte tiltaksmidler til
nasjonalparksty ret

Forvalters innstilling

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar til etterretning den framlagte
oversikten over bruk og planlagt bruk av tiltaksmidlene som er tildelt nasjonalparkstyret,
pr juni 2015.

Saksopply sninger

Pri Navn Bevilget Disponert Status Merk

1 Åpen seter –
GutuliaNP

64 000 64 000 Inngått avtale med
Kristian R

HK

2 Ved og
oppfølging åpne
buer

40 000 20 000 Hele beløpet vil bli
benyttet til innkjøp
av ved og
oppfølging av
buene

KT/TJ

3 Slått og
vedlikehold –
gutulisetrene

16 000 16 000 Avtale inngått med
K Risbakken

HK

4 Restaurering 2
bruer –
langtjønna

24 000 24 000 Arbeidet er
gjennomført –
Martin Røsand

KT/TJ
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5 Naturveiledning
i
Femundsmarka
og Langtjønna

150 000 150 000 Inngått avtale med
Martin Røsand
(protokoll -
anskaffelser)

KT/TJ

6

7

Revidering av
infohefter

Ferdselsteller
Gutulia

20 000 Arbeidet er i gang,
ingen utbetaling
foreløpig

Tellere tilgjengelig
fra SNO

KT/Statskog

OV/SNO
Teller

8 Kunnskap om
besøkende

40 000 40 000 Bevilget over
forvaltnings
budsjettet. Inngått
avtale med Ingvild
Øyjord

KT/HK

9 Metodikk
overvåking

0 Omsøkt 150 000
startes ikke opp

10

11

12

Besøksstrategi

Innfallsport
Elgå/ Drevsjø

Innfallsport
Synnervika

100 000 Disponeres til
gjennomføring av
besøksstrategi
(egen sak)

KT

13

14

15

16

Restaurering av
løe – Heggrøsta

Info Heggrøsta

Register båter

Kartlegge
ferdselsveier

66 000

Ikke startet opp.
Avtale utarbeides
høst 2015.
innkjøring av
materiale på
vinterføre.

KT/TJ

17 Restaurering av
tømmerrennene

0

Totalt 480 000
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NASJONALPARKSTYRET FOR
FEMUNDSMARKA OG GUTULIA

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2015/4614-0

Saksbehandler: Kirsten Thyrum

Dato: 16.06.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Femundsmarka nasjonalparkstyre 16/15 24.06.2015

Femundsmarka nasjonalpark - søknad om dispensasjon for utsetting
av befruktet røyerogn i Kratltjernene - søker Engerdal fjellsty re

Forvalters innstilling

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til Engerdal fjellstyre
fra verneforskrifta for Femundsmarka nasjonalpark, § 3 pkt. 3.3, til utsetting av befruktet
røyerogn i vannene Øvre Kratltjønna, Stortjønna, Grunnkratlan, Djuptjønna,
Langtjønna, Titjønna og Vonsjøtjønna i Engerdal statsallmenning. Dispensasjonen gis
på følgende vilkår:

1. Tillatelsen gjelder for fem år, til og med 2019.
2. Tillatelsen skal følge Hedmark fylkeskommune sine vilkår i brev datert

21.05.2015.

Saksopply sninger

Dokumenter i sak:
� Søknad fra Engerdal fjellstyre, datert 09.06.2015.
� Tillatelse til utsetting fra Hedmark fylkeskommune, datert 21.05.2015.

Søknaden er vurdert i henhold til:
Naturmangfoldloven av 19. juni 2009.
Verneforskrifta for Femundsmarka nasjonalpark av 9. juli 1971, sist endret 21. februar
2003.
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Søknaden
For å kunne opprettholde et attraktivt fiske i mange av vannene i Hedmark, søker
Engerdal fjellstyre nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia om tillatelse til å
sette ut befruktet røyerogn i Kratltjernene i Femundsmarka nasjonalpark. Det søkes om
tillatelse til å utføre tiltaket i perioden 2015-2019.

Det opplyses om at det etter flere tiår med forsuring og utsetting av settefisk fra Store
Korssjøen, er den naturlige røyebestanden etter alt å dømme utryddet. Fjellstyret
ønsker nå å starte et forsøk med å fase ut den ikke-stedegne røya og reetablere gyting
av stedegen røye fra Store Vonsjøen. Prosjektet er tenkt oppstart høsten 2015 og
omfatter vannene Øvre Kratltjønna, Stortjønna, Grunnkratlan, Djuptjønna, Langtjønna,
Titjønna og Vonsjøtjønna. Til utsetting av befruktet rogn skal Whitlock Vibert-bokser
benyttes.

Prosjektet er tenkt gjennomført ved at gytemoden fisk fanges i Store Vonsjøen. Av
disse tas det rogn og melke. Befruktet rogn legges i Vibert-bokser som så plasseres på
utvalgte og antatte naturlige gytelokaliteter i ovennevnte vann.

Fjellstyret opplyser videre at de har en konsesjon for klekking av rogn og salg av
settefisk innenfor region 5, 6a og 6b (hele Femund-/trysilvassdraget samt vassdrag
med avløp til Sverige i Engerdal og Trysil kommuner). Fjellstyrets eget bruk av settefisk
følger konsesjonen og utsetting av fisk rapporteres årlig til Fylkesmannen i Hedmark.
Fjellstyret har tillatelse til fangst av stamfisk ved flere lokaliteter, dog ikke i Store
Vonsjøen.

Lokalitet Kommune Fiskeart Fra
anlegg/lokalitet

Øvre Kratltjønna Engerdal Røye Store Vonsjøen
Stortjønna Engerdal Røye Store Vonsjøen
Grunnkratlan Engerdal Røye Store Vonsjøen
Djuptjønna Engerdal Røye Store Vonsjøen
Langtjønna Engerdal Røye Store Vonsjøen
Titjønna Engerdal Røye Store Vonsjøen
Vonsjøtjønna Engerdal Røye Store Vonsjøen

Tillatelse fra Hedmark fy lkeskommune
I brev, av 21.05.2015, har Engerdal fjellstyre fått tillatelse fra Hedmark fylkeskommune
til å utføre overnevnte tiltak med følgende vilkår:

- Tillatelsen er avgrenset til arter og utsettingslokaliteter som spesifisert i tabell
ovenfor.

- Tillatelsen gjelder utsetting av rogn fra anlegg/lokalitet som er beskrevet i tabell
ovenfor.

- Grunneier samtykker og varsles om utsettingene.
- Det skal føres oversikt over utsettinger som sendes fylkeskommunen på

forlangende.
- Tillatelsen gjelder for fem år, til og med 2019. Fylkeskommunen kan trekke

tilbake tillatelsen dersom særlige grunner foreligger.
- Tidligere gitte tillatelser til utsetting i samme lokaliteter opphører fra og med

mottakelse av dette brev.
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Verneforskrift og verneformål
Søknaden behandles i henhold til verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark.

Formålet med opprettelsen av Femundsmarka nasjonalpark er:
- å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt skog- og

fjellområde,
- å bevare landskapsformer med blant annet det særpregede dødislandskapet

med blokkmark, morenerygger, sjøer og vannsystemer,
- å bevare det naturlige biologiske mangfoldet med et egenartet plante- og dyreliv.

Allmenheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og
enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Kulturminner i nasjonalparken
skal sikres mot skade. Området skal kunne nyttes til reindrift. Ivaretakelse av
naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og
næringsutnyttelse.

Utsetting av fiske og andre ferskvannsorganismer er i utgangspunktet ikke tillatt, jf.
forvaltningsplanen for Femundsmarka NP. I henhold til verneforskriftens § 3 punkt 3.3
skal nye fiskearter eller næringsdyr for fisk ikke innføres, men forvaltningsmyndigheten
kan gi tillatelse til utsetting av fiske fra lokale fiskestammer der dette er gjort tidligere.

Vurdering

Gjeldende regler for utsetting av befruktet rogn er godt ivaretatt gjennom tillatelsen fra
fylkeskommunen. Det omsøkte tiltaket berører vassdrag innenfor Femundsmarka
nasjonalpark, søknaden må derfor også vurderes etter verneforskrifta for
Femundsmarka nasjonalpark.

Ved ønske om og behov for å kunne gjøre enkle tiltak for å bedre fisket i noen vann og
vassdrag i nasjonalparken, kan nasjonalparkstyret gi tillatelse til utsetting av fisk fra
stedegne stammer der dette er gjort tidligere. Innføring av fiskearter som er fremmede
for stedet, eller innføring av andre fiskeorganismer som vil kunne endre naturtilstanden,
vil ikke være tillatt. I vann som fra naturens side er fisketomme vil det ikke bli gitt
tillatelse til utsetting av fisk, jf. forvaltningsplanen for Femundsmarka NP.

I naturmangfoldlovens (nml.) § 8 heter det blant annet at offentlige beslutninger som
berører naturmangfoldet så langt det er rimelig skal bygge på vitenskapelig kunnskap
om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt
effekten av påvirkninger. Med bakgrunn i forvaltningsplanen for Femundsmarka,
vurderes kunnskapen om dette området og konsekvensene av det omsøkte tiltaket til å
være tilstrekkelig slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette.

Utsetting og flytting av fisk har til enhver tid blitt utført i disse områdene, og da med fisk
med avstamming fra et annet vassdrag. Den naturlige røyebestanden i de omsøkte
vannene er trolig utryddet pga. mange år med forsuring og utsetting av kultiveringsfisk
fra andre vassdrag. Gjeninnføring av stedegen røye vurderes å være positivt for
vannene i området, og dersom man klarer å reetablere gyting av stedegen fisk, er dette
vesentlig bedre enn utsetting av ikke stedegen kultiveringsfisk, slik tilfellet er i dag.
Fylkeskommunen har stilt vilkår som ivaretar økologiske hensyn. Røyerogn er eneste
art som er aktuell for utsetting, og rognen skal være av stedegen stamme for
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vassdraget, jf. nml. § 9 om føre-var-prinsippet, og § 10 om økosystemtilnærming og
samla belasting som økosystemet er eller vil bli utsatt for.

Nml. § 11 vurderes ikke som relevant i denne sammenhengen.

Til utsetting av befruktet rogn skal Whitlock Vibert-bokser benyttes. Tiltaket vurderes til
å være miljøforsvarlig med bakgrunn i vurderingene gjort ovenfor, jf. nml. § 12 om
miljøforsvarlig teknikker og driftsmåter.
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NASJONALPARKSTYRET FOR
FEMUNDSMARKA OG GUTULIA

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2015/4742-0

Saksbehandler: Kirsten Thyrum

Dato: 16.06.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Femundsmarka nasjonalparkstyre 17/15 24.06.2015

Gutulia nasjonalpark - forvaltningsplanarbeid 2015

Forvalters innstilling

Vedlagt prosjektplan for forvaltningsplanen for Gutulia nasjonalpark godkjennes.

Saksopply sninger

Se vedlegg til sak, «Prosjektplan for Gutulia nasjonalpark».

Vurdering
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